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Тереңдiктегi бiр тектi емес орта құрылымын магнитотеллурикалық зондтау
әдiсiмен зерттеуде қолданылатын бағдарламалы аппаратық кешендер

( Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетi, Астана қ, Қазақстан )

Мақалада тереңдiк электроразведкасына жататын магнитотеллурикалық зондтау (МТЗ) әдiсiне арналған
бағдарламалы-аппараттық кешендер туралы баяндалған. Мақаланың мақсаты аталған әдiсте қолданылатын
бағдарламалы-аппараттық кешендерге шолу жасау болып табылады. Мақалада МТЗ әдiстерiнiң негiзi, әдiстемесi
және математикалық үлгiлерi сипатталған. "Foenix MTU", "Lemi 417-M"сияқты бағдарламалы-аппараттық кешендердiң
құрылымы мен техникалық мiнездемелерi терең ашылып жазылған. Сонымен қатар, МТЗ деректерiн өңдеу және
интерпретациялау кезеңдерi мен бағдарламалық қамтамалары қарастырылған.

Түйiн сөздер: бағдарламалық қамтама, аппарат, бағдарламалы-аппараттық кешен, деректердi өңдеу,
интерпретация, үлгi, бiр тектi емес орта, геологиялық кескiн.

Мақалада тереңдiк электроразведкасына жататын магнитотеллурикалық зондтау (МТЗ)
әдiсiне арналған бағдарламалы-аппараттық кешендер туралы баяндалған. Мақаланың
мақсаты - аталған әдiсте қолданылатын бағдарламалы-аппараттық кешендерге шолу жасау.
Мақалада МТЗ әдiстерiнiң негiзi, әдiстемесi және математикалық үлгiлерi сипатталған.
"Foenix MTU", "Lemi 417-M"сияқты бағдарламалы-аппараттық кешендердiң құрылымы
мен техникалық мiнездемелерi терең ашылып жазылған. Сонымен қатар, М.В.Ломоносов
атындағы Мәскеу мемлекеттiк университетiнiң геофизилық зерттеулер жүргiзуге бағытталған
"Александровка"базасында өтетiн, ғылыми-зерттеу iс-тәжiрибесiнде алынған МТЗ деректерiн
арнайы бағдарламалық қамтамаларда өңдеу және интерпретациялау нәтижелерi келтiрiлген.

Тереңдiк электроразведкасына жататын бiртектi емес ортаны зерттеуге арналған әдiстердiң
бiрi - магнитотеллурикалық зондтау әдiсi болып табылды. Магнитотеллурикалық әдiстер
Жердiң табиғи айнымалы электромагниттiк өрiсiн - магнитотеллурикалық өрiстi (МТ-өрiс)
зерттеуге негiзделген. МТЗ әдiсiнiң толық мүмкiндiктерi мен жоғарғы деңгейлi өндiрiс шулары
бар күрделi аймақтар мен облыстарда әдiс тиiмдiлiгiн жоғарылатудың заманауи бағыттары [2]
жұмысында баяндалады. Магнитотеллурикалық әдiс электроразведканың басқа әдiстерiнен
жоғарғы тереңдiгiмен ерекшеленедi. МТЗ әдiсiнде ондаған КГц-терден бастап Гц-тiң ондық
бөлiгiне дейiнгi жиiлiктердiң қолданылуы алғашқы метрлерден жүздеген километрлерге
дейiнгi тереңдiктi зерттеуге мүмкiнтiк бередi. МТЗ әдiстерiнде өрiс көздерi Күннен, Жердiң
ионосферасы мен магнитосферасынан келетiн магнитотеллурикалық өрiс варияциялары,
алыстағы найзағай өрiсiмен байланысты жоғары жиiлiктi варияциялар (атмосферикалар)
болып табылады. Әдiс "скин-әсер"құбылысына негiзделген. Жоғары жиiлiкте өрiс тез өшiп,
тереңдiгi азаяды, ал, жиiлiк азайған сайын өрiстiң тереңдiкке өтуi өсiп, терең орналасқан кескiн
бөлiктерi туралы ақпарат алуға мүмкiндiк бередi. Қажеттi зерттеу тереңдiгiне байланысты
МТЗ әдiсi төмен жиiлiктi тереңдiк МТЗ (ТМТЗ) және жоғары жиiлiктi аудио-МТЗ (АМТЗ)
нұсқаларында қолданылады.

Бүгiнгi күнде МТЗ әдiсiнде, басқа электроразведка әдiстерiмен салыстырғанда деректердi
талдау мен интерпретациялауға арналған, күрделi құрылған үшөлшемдi бiртектi емес
орта үшiн де, жақсартылған аппарат қолданылады. МТЗ әдiсiнiң осал жерi - техногендi
электромагниттi бөгеуiлдерге сезiмталдығы. Бұл мәселе көбiнде заманауи аппаратураны және
деректердi өңдеу әдiстемелерiн қолданып шешiледi.

60 жылдарда МТЗ аппаратурасы аналогтық фильтрлардан, күшейткiштерден және
тiркеу құралдарынан ғана құралған. Тiркеу, "өзi жазатын"лентаға немесе фото қағазға
түсiрiлетiн. Ары қарай алынған жазбаларды өңдеу қолмен жүргiзiлген. 70 жылдарда
МТЗ аппаратурасының құрамында аналогты-цифрлық түрлендiргiштер (АЦТ) пайда болып,
өрiстердi жазу магниттi лентаға цифрлы түрде жүргiзiле бастады. Алынған жазбаларды
өңдеу есептеу орталықтарындағы электронды есептеуiш машиналарда орындалатын.
Аппаратураның көлемi мен салмағы, оны тасымалдау үшiн жүк машиналарын қолдануды
қажет еттi. Бұл кезеңде ЦЭС-1 және ЦЭС-2 типтi 500-ден аса станциялар шығарылып,
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қолданыста болды. 80-жылдарда ықшамды микрокомпьютерлердiң пайда болуымен,
аппаратураның көптеген коммерциялық үлгiлерi деректердi өңдеудi нақты уақытта орындап,
нәтижелер аппаратураның құрамдас дисплейiне шығарыла бастады.

Қазiргi уақытта ТМТЗ және АМТЗ әдiстерiмен жұмыс жүргiзуде тиiмдi және әмбебап
бағдарламалы аппараттық кешен, 90-жылдары пайда болған аппаратураның соңғы буыны
болып табылатын, өрiстiң 5 компонентiн (2 электрлiк және 3 магниттiк) өлшеуге мүмкiндiк
беретiн Канадалық Phoenix Geophysics фирмасымен шығарылатын тәуелсiз оқшауланған
ылғалдан қорғалған модульдердi қолдануға негiзделген. Әр модуль 24-бит АЦТ-тен,
микропроцессордан, деректердi жазу үшiн өзiндiк флэш-жадысы мен қатқыл дисктен және
спутниктiк белгiлермен синхрондау үшiн GPS-блоктан тұрады. Өлшеу режимдерi мен
параметрлерi қосылатын компьютермен орнатылады. Деректердi өңдеу де сыртқы компьютер
арқылы орындалады.

Phoenix фирмасысың МТЗ кешенiнде 4 типтi құралдарды қолдану мүмкiндiгi бар: MTU -
2E, MTU - 2H, MTU - 3H, MTU - 5. MTU құралының әрбiр нұсқасы әр түрлi тағайындалған.
MTU - 2E құралы жоғары өнiмдi түсiрулердi орындауға, MTU - 2H пен MTU - 3H құралдары
тiректi магниттi өрiстердi тiркеуге, MTU - 5 құралы Жердiң табиғи электромагниттiк
өрiстерiнiң электрлiк және магниттiк компоненттерiн тiркеуге бейiмделген.

1- cурет -MTU - 5 құралының, электрлiк және магниттiк тетiктерi, GPS антеннасы және жерлендiрiлетiн электроды
бар, блок сызбасы

MTU - 5 құралының орталық процессоры өндiрушiмен орнатылатын арнайы
бағдарламалық қамтамасы бар стандартты көп функциялы микропроцессорды құрайды.
MTU құралдарының барлық нұсқалары үшiн Intel386 негiзiндегi процессор құралдың барлық
iс-әрекеттерiмен: алғашқы белгiлердi фильтрлеудi және өңдеудi, GPS-пен синхрондауды,
кварцтық сағаттар мен термостат жұмысын бақылауды, магниттiк тетiктердi үлгiлеудi,
жарық көрсеткiштерiнiң жұмысын, қорытынды ақпаратты ұзақ уақытты жадыға жазуды
және т.б. басқарады. Процессор тақшада компьютердiң аналық тақшасындағыдай орналасып,
оған қалған тақшалар мен бөлшектер, электрлiк арналардың 2 тақшасы, магниттiк арналар
тақшасы, GPS тақшасы, тұрақты есте сақтау құрылғысының 2 түрi - қатқыл диск және флэш-
карталарды оқу-жазу құрылғысы, параллель порт және қоректендiру блогы қондырылады.

Құрал корпусында әрбiр электрлiк арна жұмысына жауап беретiн барлық блоктар,
модульдiк қағида бойынша жеңiл ауыстырылатын, бiр тақшада монтаждалған. Тақша кiре
берiсiне аналогтық белгi келiп, алдымен күшейткiштен өтiп, одан кейiн АЦТ цифрленедi, кейiн
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цифрлiк фильтрлеу үрдiсiнен өтедi. Алынған цифрлiк белгi орталық процессорда өңделiп,
тұрақты есте сақтау құрылғысының бiрiне түседi. Белгiлер мен бөгеуiлдердiң деңгейiне
байланысты орталық процессор күшейткiш пен фильтр жұмысының параметрлерiн өзгерте
алады.

Магниттiк өрiс компоненттерiнiң тетiктерi магниттiк катушкадан және белгiнi кабель
бойынша құралға дейiн жеткiзуге мүмкiндiк беретiн деңгейге көтеретiн алдын ада
күшейткiштен тұрады. Кабельдi тетiк пен құралға қосу үшiн қымталған ажырандылар
қолданылады. Әр тетiктiң белгiлерi бөлек-бөлек өңделедi. Электрлiк тетiктердiң белгiлерi
сияқты магниттiк тетiктердiң белгiлерi алдымен күшейтiледi, одан кейiн цифрленедi,
фильтрлеу үрдiсiнен кейiн барып орталық процессорге жiберiледi.

GPS тақшасы ғаламдық тұрақтандыру жүйесiнiң көмегiмен абсолюттi координаталар мен
уақытты анықтауға жауап бередi. Қажеттi дәлдiктегi координатарды анықтау үшiн төрт
спутниктiң белгiлерiн ұстау керек. Антенна белгiсi GPS тақшасына түседi және спутниктердiң
уақыттық белгiлерiне түрлендiрiлiп, олар бойынша тiк және көлденең коордиталар мен
Гринвичтiк нақты уақыт есептелiнедi.

Құралда екi тұрақты есте сақтау құрылғысы орнатылған - қатқыл диск (5 Мб) және флэш-
карталарды оқуға-жазуға арналған құрылғы. Қатқыл диск, құралға бағдарламалық қамтама
ортану үшiн, магниттiк тетiктердiң калибрлiк файлдарын сақтау үшiн, деректердiң уақытша
файлдарын және жазба жүргiзу уақытындағы құрал жұмысы туралы ақпаратты сақтау үшiн
қолданылады. Флэш-карталар (96) алынбалы-салынбалы және оның негiзгi тағайындалуы -
құралға жұмыс параметрлерiн беру және қорытынды жазбаларды алу.

Өрiс сигналдарын тiркеу оператордың қатысуынсыз автономды түрде жүргiзiледi. Тiркеу
аяқталғаннан кейiн деректер, өңдеу үшiн және интерпретациялау үшiн, флэш-картадан
компьютерге көшiрiледi. Өлшеуiш модульдiң салмағы 7 кг. Дискреттiлiгi ең төмен жиiлiктi
тiркеу үздiксiз жүредi, ал, дискреттiлiгi жоғары жиiлiктер тiркелетiн сигналдардың жеке
бөлiктерiн цифрлеу үшiн қолданылады.

Өлшеуiш модульмен бiрге, Phoenix аппаратурасының құрамына станцияның қоректенуiн
қамтамасыз ететiн 12В аккумулятор, дәл уақыт пен координаталарды анықтауға арналған
GPS спутниктiк навигация жүйесiнiң антеннасы (синхронды бақылау жасауға қажет), екi типтi
индукциялы тетiктер: төмен жиiлiктi (МТС-50) және жоғары жиiлiктi (АМТС-30) өлшеулер
үшiн және полярланбайтын электродтар кiредi (Сурет.2).

2.- cурет- Phoenix MTU-5A станциясы

Phoenix MTU-5A станциясының негiзгi сипаттамасы: сезгiштiгi - 1 мкВ, жиiлiк диапазоны
- 0.001 Гц-12000 Гц, дискреттеу жиiлiктерi - 15, 150, 2400, 24000 Гц, кiрiс кедергiсi - 10
МОм, аналгты цифрлық түрлендiргiштiң разрядтылығы - 24 бит. Станцияға қосылатын
флэш-картада станция жұмысының әр түрлi параметрлерiн анықтайтын арнайы дайындалып
толтырылатын файл болады (Сурет 3).
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3- cурет- MTU-5A станциясының жүктеу файлы
1 - станция жұмысының режимi, 2 - электрлiк арналар үшiн күшейту, 3 - магниттiк арналар үшiн күшейту, 4 - төмен

жиiлiктi фильтр қиығы, 5 - режекторлы фильтр жиiлiгi, 6 - жоғары жиiлiктi фильтр режимi, 7 - дискреттеу
жиiлiктерiнiң жиынтығы, 8 - төменгi жиiлiкте және 9 - жоғары жиiлiкте станцияны iске қосу уақыты мен датасы, 10 -
жоғары жиiлiктi диапазон жазбасының ұзақтығы, 11 - орташа жиiлiктi диапазон жазбасының ұзақтығы, 12 - жоғары
жиiлiктi жазба мен төмен жиiлiктi жазбаның басталу уақыттарының аралығы, 13 - солтүстiк бағыт, 14 - магниттiк

еңкею мөлшерi, 15 - Ex бағытының азимуты, 16 - Ex және Ey бағыттарының ұзындықтары, 17 - Hx тетiгiнiң азимуты,
18 - индукциялы тетiктердiң сериялы номерлерi.

Бүгiнгi күнде, ТМТЗ әдiсiнде MTU-5A станциясымен қатар, табиғи электромагниттiк
өрiс варияциясын өлшеуге тағайындалған сандық жетi арналы төменгi жиiлiктi Lemi 417-M
станциясы қолданылады (Сурет 4).

4.- cурет- Lemi 417-M станциясы

Lemi 417-M станциясының негiзгi сипаттамасы: өлшенетiн магниттiк өрiс диапазоны -
± 68000 нТл; өлшенетiн электрлiк сигнал диапазоны - ± 600 мВ; дискреттеу жиiлiгi - 1 Гц;
әр компонет бойынша айыру - 0,01 нТл; электрометр айыруы - 0,075 мкВ; кiрiс кедергiсi 10
ГОм.

Магнитометр барлық үш компонентi термотұрақты корпуста орналасқан феррозондты
тетiктiң негiзiнде жасалған. Электрлiк компоненттердi өлшеу жүйесi төрт арнадан
тұрады және өлшеуiш электродтардың кез келген түрiмен жұмыс жасай алады.
Құрамдас GPS-қабылдағышы iшкi сағаттардың спутниктiк үйлесуiн қамтамасыз етедi
және орын координатасын анықтайды. ТМТЗ мен АМТЗ әдiстерiнде МТ-өрiстiң әр түрлi
компоненттерiнiң қатынасына негiзделген сипаттамалар [1] қолданылады:

"Скалярлы импеданс (бiртектi орта немесе көлденең қабатты орта үшiн)
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Z = Ex/Hy = −Ey/Hx (1)

мұндағы Ex және Ey - МТ-өрiстiң көлденең электрлiк, ал Hx және Hy - МТ-өрiстiң
магниттiк компоненттерiнiң комплекстi амплитудалары. Z импедансы геоэлектрлi кескiндi
сипаттайтын комплекстi сан болып табылады.

"Импеданс тензоры (нақты орта үшiн)

[Z] =
[
Zxx Zxy
Zyx Zyy

]
(2)

Бұл жағдайда электрлiк және магниттiк өрiстердiң көлденең компоненттерi келесi
теңдеулермен байланысқан:

Ex = Zxx ·Hx+ Zxy ·Hy,
Ey = Zyx ·Hx+ Zyy ·Hy. (3)

"Визе-Паркинсон матрицасы

[W ] =
[
Wzx Wzy

]
(4)

Ол мына теңдеудi шешу арқылы алынады

Hz = Wzx ·Hx+Wzy ·Hy. (5)

Геоэлектрлi кескiндердiң бiрнеше үлгiлерiне байланысты олардың өрiстерiнiң
сипаттамалары әр түрлi болады. Бiртектi кеңiстiк, ρ=const (Сурет 5(1).

Z =
√
−iωµ0ρ,

ϕ = arg(Z),
|Z| = √

ωµ0ρ
(6)

Мұндағы ω -дөңгелектiк жиiлiк, µ0 -магниттiк өтiмдiлiк, ρ -меншiктi электрлiк кедергi, ϕ -
импеданс фазасы.

(6) өрнегiнен:

ρ = |Z|2 /(ωµ0). (7)

(7) формуласын бiртектi емес ортаны зерттеу үшiн де пайдалануға болады, бiрақ нәтиже
( ρТ) - жорамал меншiктi кедергi болады.

Визе матрицасы бiртектi кеңiстiкте, екi көлденең және тiк құрамдас бөлiктерi
болмағандықтан нөлге айналады Wzx = Wzy = 0 .

1D үлгi, көлденең қабатты орта, ρ (z) (Сурет 5(2)).
Бiрөлшемдi кескiндерде, көлденең қабатты ортада импеданс тензорының құрылымы

ықшамдалады: Zxx = Zyy = 0 , Zxy = −Zyx ,

Z =
[

0 −Zyx
Zyx 0

]
. (8)
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Визе матрицасының компоненттерi нөлге айналады Wzx = Wzy = 0. 2D үлгi, ρ (x,z)
(Сурет 5(3).

2D орталарда, егер х осi құрылымның құлау бағытымен, ал у осi жайылу бағытымен сәйкес
келсе, Zxx = Zyy = 0 , ал негiзгi компоненттер әр түрлi болады.

Визе матрицасында Wzy = 0 , онда бiр ғана компонент қалады

Wzx = Hz/Hx. (9)

3D үлгi, ρ (x,y,z) (Сурет 5(4).
Барлық үш координата бойынша өзгеретiн орталарда импеданс тензоры мен Визе

матрицасының барлық компоненттерi нөлге тең емес: [Z] =
[
Zxx Zxy
Zyx Zyy

]
, [W ] =[

Wzx Wzy
]
. Магниттiк және электрлiк компоненттер арасындағы байланыс (3), (5)

формулалар бойынша орындалады.

5.- cурет
1) Бiртектi кеңiстiк үлгiсi; 2) Бiрөлшемдi үлгi (көлденең қабатты орта); 3) Ортаның екiөлшемдi үлгiсi; 4) Ортаның

үшөлшемдi үлгiсi.

М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттiк университетiнiң геофизилық зерттеулер
жүргiзуге бағытталған "Александровка"базасында өткен, ғылыми-зерттеу iс-тәжiрибесiнде,
МТЗ зерттеулер жүргiзiлдi. Зерттеу кескiнi - Ресей Федерациясы Брянск, Калужск облыстары
және Орловск облысының шығыс бөлiгiн қамтыды. Кескiннiң шеткi нүктесi РФ батысында,
Белорусь Республикасы шекарасының жанында орналасты. Кескiн азимуты - 81 ◦ , кескiн
ұзындығы - 203 км, ТМТЗ нүктелер саны - 15, кескiн бойынша қадам - 11-ден 19 км. дейiн,
кескiн бойынша орташа қадам - 13 км. ТМТЗ нүктелерiнiң маңайында электрлендiрiлген темiр
жолдар, елдi мекендер, электр тасымалдау желiлерi және егiлген өрiстер орналасқандықтан
кескiн бойынша қадам өзгерiп отырды.

ТМТЗ және АМТЗ әдiстерiмен жұмыс iстеуде қолданылатын негiзгi орнату 6-суретте
көрсетiлген.
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6.- cурет- Phoenix-MTU-5А станциясын орнату сызбасы

Таңдалған нүктеде буссоль арқылы магниттi солтүстiк бағыты, GPS бойынша анық
солтүстiк бағыты анықталады. Осылайшы, буссоль мен GPS-тiң көмегiмен магниттiк еңкею
мөлшерi табылады. Ех компонентiн өлшеу үшiн MN қабылдаушы электрлiк сызығы анық
солтүстiкке бағытталады. Еу компонентi үшiн MN сызығы батыстан шығысқа қарай
бағытталады. MN сызығын жерлендiру үшiн полярланбайтын электродтар қолданылады
(мысалы, "графит ұнтағындағы графит"). Мұндай электродтардың көмегiмен қабылдағыш
сызығының өзiндiк поляризациясы төмендейдi. MN сызығын салғаннан кейiн Phoenix MTU-
5А станциясының индукциялы тетiктерi орнатылады. Hх компонентiн өлшейтiн тетiк анық
солтүстiкке бағытталады. Hу компонентiн өлшеу ұқсас орындалады. Hz компонентiн өлшейтiн
тетiк тiгiнен орналастырылады. Магниттiк тетiктер мен электрлiк сымдардан бөлек, станцияға
оны жерлендiру үшiн орталық электрод, нақты жазба уақытын анықтау үшiн GPS антеннасы
және аккумулятор қосылады.

LEMI-417M станциясымен жұмыс жүргiзгенде орнатулар дәл Phoenix-MTU-5A
станциясындағыдай болады. LEMI станциясының феррозондты магнитометрлерi температура
әсерiн болдырмау үшiн жерге қазылып орналастырылады. Бұл тетiк те бағытталған болады.
Детектер флэш-картаға жазылады. Станциямен өлшеу нәтижесiнде 7-суретте көрсетiлгендей
уақыттық қатарлар алынады.

7.- cурет- Phoenix-MTU-5А станциясымен алынған деректер мысалдары

МТЗ деректерiн өңдеудiң мiндетi - өлшенген Hх, Hу, Hz магниттiк өрiс компонентерi мен
Ех, Еу электрлiк өрiстiк көлденең компоненттерiнен Z импеданс қисығы мен ?Т - жорамал
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меншiктi кедергiге көшу болып табылады. МТЗ деректерiн өңдеуде 4 негiзгi кезеңдi айыруға
болады:

1 кезең. Phoenix немесе LEMI станциясынан уақыттық қатарларды қарау және алдағы
өңдеулер үшiн зондтау туралы ақпаратты толтыру.

Phoenix станциясының деректерiн өңдеу SSMT 2000 бағдарламасында [4] жүзеге асады
(Сурет 10).

8.- cурет- МТЗ деректерiн өңдеуге арналған SSMT 2000 бағдарламасының интерфейсi

Уақыттық қатарларды қарағаннан кейiн, TBL файлға нүкте атауы, жұмыс жүргiзу
орны туралы ақпарат, магниттiк өрiс тетiктерiнiң сериялы номерлерi, электрлiк сызықтарды
жерлендiру ұзындықтары мен кедергiлерi енгiзiледi (Сурет 8). 2 кезең. Уақыттық облыстан
жиiлiктiкке өту.

Бұл үрдiс Фурье түрлендiруiнiң көмегiмен және SSMT2000 бағдарламасында автоматты
түрде орындалады. Бұл кезеңде, уақыттық қатарлар жазбасының сапасы қанағаттанарлықсыз
болса, онда оның басы мен соңы кесiлiп тасталады. 3 кезең. Импеданс тензорының, Визе
матрицасының және жорамал кедергi компоненттерiн есептеу. (3) формулалары магниттiк
және электрлiк өрiс компоненттерiн байланыстырады. (6), (7) формулалары бойынша
жорамал кедергi мен импеданс фазасы есептелiнедi. Бұл шамалардың есептелуi SSMT 2000
бағдарламасында автоматты түрде орындалады.

4 кезең. Бөгеуiлдердi интерактивтi жою және тегiс қисықтарды тұрғызу. Бұл кезең
"Солтүстiк-Батыс"компаниясымен құрылған MT-corrector бағдарламасында жүргiзiледi.

Әрбiр қисықтың деректерi бойынша кубтық сплайндар әдiсiмен интерполяция орындалады.
Нәтижесiнде тегiстелген қисықтар шығады. Деректердi жою мен сплайндарды тұрғызудың
төмендегiдей ережелерi бар:

"Импеданс - кемiмелi функция, сондықтан импеданстың барлық өспелi облыстарын жоюға
болады.

"Импеданс қисыға тегiс болу керек. Сондықтан қатты шығып кеткен мәндердi жоюға
болады.

"Жорамал кедергi қисығының туындысы импеданс фазасының қисығымен сәйкес келу
керек.

"Жорамал кедергi қисығының асимптотасы 63,5 ◦ -тан аспауы керек.
9-суретте жалған мәндердi жою мысалы көрсетiлген. A - жорамал кедергi қисығының

туындысы импеданс фазасының қисығымен сәйкес келу шартының орындалуы, B - жорамал
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кедергi қисығының асимптотасы 63,5 ◦ -тан асып жалған деректердiң жойылуы, C - тегiс сплайн
алу үшiн жалған деректердi жою.

Өңдеуден кейiн, ары қарай интерпретацияда қолданылатын, жорамал кедергiсiнiң,
импеданс компоненттерiнiң, импеданс фазасының және Визе матрицасының қисықтары
салынады.

9.- cурет- MT-corrector бағдарламасында МТЗ деректерiндегi жалған мәндердi жою мысалы. Жоғарғы суреттегi
қызыл қисық - импеданс фазасының қисығы, көк қисық - жорамал кедергi туындысының қисығы. Төменгi суреттегi

қызыл қисық - кедергi қисығы, қара түзулер - 63,5 ◦ асимптоталары

Өңдеудiң соңғы кезеңiнде, магнитотеллурикалық зондтау деректерiн интерпретациялауға
мүмкiндiк беретiн, жорамал кедергiнiң, импеданс тензоры компоненттерiнiң модульдерi мен
фазаларының қисықтары алынады. 10-суретте ТМТЗ деректерiнiң RW03013 нүктесiндегi
аталған қисықтары көрсетiлген.

10.- cурет- ТМТЗ деректерi бойынша RW03013 нүктесiндегi импеданс тензоры фазаларының және ?xy, ?yx жорамал
кедергiлерiнiң қисықтары

Алынған деректердi интерпретациялау [3] келесi негiзгi кезеңдерден тұрады:
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- бетүстiндегi бiртексiздiктердiң әсерiн басу;
- интерпретациялық үлгi өлшемiн анықтау мақсатымен деректердi талдау;
- бiрөлшемдi немесе екiөлшемдi геоэлектрикалық үлгiлер үшiн iрiктеу әдiсiмен керi есептi

шешу;
- орындалған интерпретацияның дұрыстығын бағалау мақсатында үшөлшемдi үлгiлеу.
2D-инверсиясының алғашқы үлгiсiн алу үшiн Toster бағдарламасында 1D-инверсия

жүргiзiледi. Импеданс тензорының автоматтандырылған 2D-инверсиясы MT 2D Tools
бағдарламалық дестесiнде жүзеге асатын R. Mackie алгоритмiмен орындалады. MT 2D
Tools бағдарламасы МТ-деректерiн кезең-кезең бойынша инверсиялауға мүмкiндiк бередi. 11-
суретте MT2DTools бағдарламасының инверсияның бiрiншi кезеңiндегi интерфейсi көрсетiлген
(тереңдiк бойынша логарифмдiк масштабта).

11.- cурет- 1) Инверсияның бiрiншi кезеңiндегi MT2DTools бағдарламасының интерфейсi. 2) Зерттеу жүргiзiлген
кескiн бойынша ТМТЗ деректерiнiң 2D инверсиясы

А, В, С - анықталған өткiзгiш орталар.

Бүгiнгi таңда МТ зерттеулер MTU-5 аппаратурасымен зондтау желiсiн кеңейте отырып
және LEMI аппаратурасымен тереңдiктi зондтау желiсiнiң тiрегiн құра отырып өте кең
қолданыс табуда.

МТЗ әдiсi, қазiргi уақытта өте өзектi мәселе болып табылатын, Жер құрылысын
зерттеуде (зерттеу тереңдiгi алғашқы жүз километрлер), аймақтық құрылымды зерттеулерде
(зерттеу тереңдiгi алғашқы километрлер), мұнайды және газды iздеуде (шөгiндi тыстардағы
iрi құрылымдар), iрi кен нысандарын iздеуде, геотермалды көздердi iздеу мен зерттеуде,
су көздерiн iздеуде, инженерлiк iздестiрулерде (зерттеу тереңдiгi алғашқы он метрлер)
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негiзгi тәжiрибелiк қолданысын табуда. Сонымен қатар, пайдалы қазбалар мен геотермалды
ресурстар кенорындарының қалыптасуының тереңдiк факторларын түсiну үшiн маңызды
болып табылатын, электрлiк өткiзгiштiктiң қыртыстық жасырын қасиеттерiн анықтауға
мүмкiндiк бередi.

ӘДЕБИЕТТЕР

1 Электроразведка. Учебное пособие по электроразведочной практике для студентов
геофизических специальностей (Ред. В.К. Хмелевской, И.Н. Модин, А.Г. Яковлев). Гл. 2, 12.
М.:МГУ. 2005.

2 Варенцов И.М. Разрешающая способность современных электромагнитных
геофизических методов с естественным возбуждением поля // Разведка и охрана недр.
- 2006. - № 8. - С. 66-71.

3 Анализ и интерпретация магнитотеллурических данных: монография / М.Н.
Бердичевский, В.И. Дмитриев, Д.Б. Новиков, В.В. Пастуцан; Рос. акад. естеств. наук, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Фак. вычисл. математики и кибернетики. - М.: Диалог-МГУ, 1997. - 161с.

4 User Guide, Data Processing, Version 3.0, Phoenix Geophysics, July 2005
5 http://www.agtsys.ru/item/76
6 http://www.phoenix-geophysics.com/products/receivers/mtu/
7 http://www.lemisensors.com/?q=LEMI-417
8 Анализ эффективности программ для двумерной инверсии магнитотеллурических

данных. / Новожинский К., Пушкарев П.Ю. - Физика Земли. 2001. № 6. с.72-85
9 Dahlin T. The development of DC resistivity imaging techniques // Computers & Geosciences.

2001. V. 27. P. 1019-1029.
10 Meju M.A. Geoelectromagnetic exploration for natural resources: models, case studies and

challenges // Surv. Geophys. 2002. V. 23. P. 133-205.

REFERENS

1 Jelektrorazvedka. Uchebnoe posobie po jelektrorazvedochnoj praktike dlja studentov geofizich-
eskih special’nostej (Red. V.K. Hmelevskoj, I.N. Modin, A.G. Jakovlev). Gl. 2, 12. M.:MGU. 2005.

2 Varencov I.M. Razreshajushhaja sposobnost’ sovremennyh jelektromagnitnyh geofizicheskih
metodov s estestvennym vozbuzhdeniem polja // Razvedka i ohrana nedr. - 2006. - № 8. - S. 66-71.

3 Analiz i interpretacija magnitotelluricheskih dannyh: monografija / M.N. Berdichevskij, V.I.
Dmitriev, D.B. Novikov, V.V. Pastucan; Ros. akad. estestv. nauk, MGU im. M.V. Lomonosova, Fak.
vychisl. matematiki i kibernetiki. - M.: Dialog-MGU, 1997. - 161s.

4 User Guide, Data Processing, Version 3.0, Phoenix Geophysics, July 2005
5 http://www.agtsys.ru/item/76
6 http://www.phoenix-geophysics.com/products/receivers/mtu/
7 http://www.lemisensors.com/?q=LEMI-417
8 Analiz jeffektivnosti programm dlja dvumernoj inversii magnitotelluricheskih dannyh. /

Novozhinskij K., Pushkarev P.Ju. - Fizika Zemli. 2001. № 6. s.72-85
9 Dahlin T. The development of DC resistivity imaging techniques // Computers & Geosciences.

2001. V. 27. P. 1019-1029.
10 Meju M.A. Geoelectromagnetic exploration for natural resources: models, case studies and

challenges // Surv. Geophys. 2002. V. 23. P. 133-205.
Миргаликызы Т., Сержанов А.Б.
Программно-аппаратный комплекс, применяемый для исследования структур глубинных

неоднородных сред методом магнитотеллурических зондировании
В данной статье рассматривается программно-аппаратный комплекс, предназначенный для методов глубинной

электроразведки, в частности магнитотеллурических зондированиях (МТЗ). Целью статьи является сделать обзор
программно-аппаратным комплексам, применяемым в данном методе. В статье излагаются основы, методика
и математические модели, применяемые в МТЗ. Значительное внимание уделяется структуре и техническим
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характеристикам программно-аппаратного комплекса "Foenix MTU", "Lemi 417-M". Также рассматриваются этапы и
программное обеспечение для обработки и интерпретации данных МТЗ.

Программное обеспечение, аппарат, программно-аппаратный комплекс, обработка данных, интерпретация, модель,
неоднородная среда, геологический разрез.

Mirgalikyzy T., Serzhanov A.B.
Hardware and software is applying for investigation of structures of underlying inhomogeneous mediums

within magnetotellurics sounding method
Within this article we are envisaging the computer appliance which is applying for underlying electrical exploration, par-

ticularly magnetotellurics sounding (MT sounding). The goal of the article is to survey of all computer appliances which are
using in this method. There are bases, methods and mathematic models of MT sounding exposing in the article. Structure and
technical characteristics of computer appliance "Foenix MTU"and "Lemi 417-M"are under intense consideration. Also there
software and data analysis are interpretationed in the article.

Keywords: software, apparatus, software and hardware, data processing, interpretation, model, nonhomogeneous media,
geological cross-section.
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